REGULAMIN KONKURSU – RED WEEKEND Z BLUE RENTAL
Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą RED WEEKEND Z BLUE RENTAL, zwanego dalej
Konkursem.
2.Podmiotem organizującym Konkurs jest Blue Rental sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem
Kraków 31-553,ul. Fabryczna 13 zwanym dalej Organizatorem.
3. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w niej na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
Zasady udziału w konkursie
1.Konkurs trwa od dnia 12.04.2016r. do dnia 21.04.2016r.
2. Udział w konkursie polega na zgłoszeniu chęci uczestnictwa poprzez kliknięcie przycisku ‘lubię to’
na fan-page’u organizatora w serwisie internetowym www.facebook.com oraz odpowiedź na pytanie
konkursowe.
3. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające prawo jazdy respektowane
na terytorium RP.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich osoby najbliższe ( w
szczególności krewni i powinowaci I stopnia)
Zasady konkursu
1.Nagrodą w Konkursie jest możliwość bezpłatnego użytkowania samochodu Ford Fiesta przez
weekend tj. najwcześniej od piątku 22.04.2016 godz. 18:00 do najpóźniej poniedziałku 25.04.2016
godz. 10:00.
2. Zwycięzca zostanie wybrany spośród uczestników przez komisję powołaną przez Organizatora w
siedzibie Organizatora w Krakowie pod adresem Kraków 31-553, ul. Fabryczna 13.
3. Zwycięzca zostanie poinformowany indywidualnie przez Organizatora mailowo bądź przez
wiadomość prywatą w serwisie www.facebook.com
4. Nagroda zostanie wydana laureatowi w siedzibie Organizatora w Krakowie, ul. Fabryczna 13 po
dokładnym ustaleniu terminu korzystania z wygranej. Samochód zostanie wydany z pełnym bakiem
paliwa a laureat zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony również z pełnym bakiem.
5. Podczas użytkowania pojazdu zabronione jest dokonywanie wszelkich przeróbek, palenie tytoniu w
pojeździe oraz przewożenie zwierząt.
6. W przypadku uszkodzenia pojazdu Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zwycięzcy
kosztami spowodowanymi czasem naprawy i brakiem dostępności pojazdu przez Organizatora wg.
Cennika firmy Blue Rental sp. z o. o.
Postanowienia końcowe
1. Z ważnych powodów Organizator uprawniony jest do zakończenia Konkursu przed terminem ,
zarówno w całości lub części.
2. Z ważnych powodów, w szczególności w razie zaistnienia podejrzenia, iż działania Uczestnika
konkursu sprzeczne są z celem lub naruszają istotnie interes Organizatora, Organizator uprawniony
jest do odmowy przyznania Uczestnikowi określonej w niniejszym regulaminie nagrody.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia
zwycięzcy, wydania nagrody oraz dalszego przetwarzania w celach marketingowych. Dane osobowe
mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie
uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie administratora oraz na stronie internetowej
www.bluerental.pl. Organizator konkursu ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie poprzez
jego opublikowanie na stronie internetowej.

